
Vzdušné noviny aneb co přináší nejen bezdrátový svět 

Vážení klienti, dovolte, abychom Vám tímto oznámili 
změnu adresy kontaktního centra. Od 1. ledna 2015 
nás najdete na adrese K Podlesí, Příbram (bývalý areál 
ČSAD - nyní Arriva, naproti budovy s popisným čís-
lem 540). Všechny další identifikační a kontaktní údaje 
zůstávají beze změny v platnosti.

Důvodem uvedené změny je nejen nově zrekonstru-
ovaný objekt naší společnosti na uvedené adrese, ale 
především stále se zhoršující dosažitelnost díky mini-
mální možnosti parkování Vás klientů. Zároveň nám 
větší prostory umožnily sjednotit firmu opět pouze  
v jedno místo. Vyřídíte v pohodlí vše - od smluv, až 
po setkání s techniky.  Na nové adrese jsme pro Vás 
připravili parkovací místo. Pohodlně se k nám dosta-
nete i prostřednictvím MHD (linky 3AB, 5AB ).

Těšíme se na viděnou v novém :-)

Máme tu čest Vám představit nejrychlejší a nejmoder-
nější připojení k internetu v Příbrami. Jedná se o při-
pojení pomocí optického vlákna. Řada firem se v tom-
to směru chlubí, ale jen málokdo to dělá tak jako my.  
Jedná se o připojení, kdy každý zákazník má své 
vlastní vlákno až do našeho datového centra – žádný 
bezdrátový přeskok v cestě, žádné sdílení vláken, žádné 
rušení ani aktivní prvky v domech atd. Odborně se jed-
ná o technologii FTTH. Technicky vzato jsou možnosti 

kapacit neomezené 

a můžeme Vám 
tak nabídnout ty 
nejlepší a nejmoder- nější služby, které 
jsou momentálně dostupné. Příkladem je internet  
o rychlosti až 1 Gbit/s, chytrá televize, kterou si mů-
žete pustit na všech dostupných zařízeních – tab-
let, telefon, PC, notebook. K dispozici máte archiv 
všech pořadů s až 30 hodinovým zpětným záznamem.  
Nikdy již nezmeškáte Váš oblíbený pořad. Podrobnější 
informace, včetně seznamu dostupných lokalit, připra-
vujeme na stránkách www.internetpb.cz.

INTERNET 1 GBIT/S

KONTAKTNÍ CENTRUM
NA NOVÉ ADRESE

Vítejte u 3. vydání Vzdušných novin společnosti Internet Pb. Tématem vydání je 
optická síť a představení nejrychlejšího a nejmodernějšího připojení v Příbrami. 
Vstupujeme do nové éry, kdy optiku nabídneme nejen firemním zákazníkům, ale 
všem ve vybraných lokalitách, navíc za skvělou cenu.

Setkáváme se s  názorem, že internetové připojení 
je především o ceně. Rádi bychom nabídli jiný po-
hled. Pokud náklady promítneme do delšího časo-
vého období, zjistíme, že neplatíme pouze za připo-
jení samotné, ale také za služby s tím spojené. Jde 
například o servisní zásahy, výměnu zařízení, nebo 
technickou podporu i mimo pracovní dobu. Při vý-
běru poskytovatele je třeba zohlednit nejen cenu, ale 
také to, zda jsou zmíněné služby do ceny zahrnuty. 
My jsme přesvědčeni, že připojení má být především  
o kvalitě, proto služby do ceny připojení zahrnujeme. 
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PřiPojení není jen o ceně

Posílili jsme bezdrátové připojení u tarifu Nejrych-
leji. Ve vybraných lokalitách je dostupná rych-
lost 30 Mbit/s. Seznam lokalit, kterých se to týká, 
naleznete na našich stránkách. Navýšení rychlosti  
u stávajících zákazníků, kteří mají tarif Nejrychleji, 
není automatické. Proto nás prosím kontaktujte. 
Děkujeme za pochopení.

BEZDRÁTOVĚ 30 MBIT/S



vydává Internet Pb spol. s r.o. • Komenského náměstí 389, 261 01 Příbram • tel.: 318 621 362 • mobil: 775 101 209 • info@pb.cz • www.internet.pb.cz

Naše společnost se podílí na pořádání tohoto seriálu 
od jeho prvních krůčků. V roce 2013 bylo díky vstříc-
nosti pořadatelů zařazeno do seriálu 10 lokálních bě-
žeckých závodů. V letošním roce je to již 17 závodů.

Tratě jednotlivých závodů mají rozličný charakter. Ně-
které typově spadají pod „silnici“, jiné po „kros“. Délka 
tratí je také různorodá, nejkratší má 7 km a nejdelší 
50 km. Na své si tedy přijdou jak začínající bežci, tak  
i zkušení vytrvalečtí matadoři. V rámci závodů jsou 
také vždy připravené dětské tratě. Co nás moc těší je 
narůstající počet běhajících dětí.

Výsledky závodů jsou započítávany podle přesně da-
ných pravidel do celkového hodnocení Brdského bě-
žeckého poháru. Kromě celkového hodnocení se také 
počítá pořadí v jednotlivých věkových kategoriích

Vyhlašení výsledků Brdského bežeckého poháru pro-
běhne 29. listopadu 2014 v příbramské Sokolovně  
od 17 hodin. Podrobnosti o programu jsou na strán-
kách www.brdskypohar.cz. Pokud fandíte sportu, ze-
jména pak bežeckému, neváhejte na vyhlašení dorazit.

Samozřejmě jěšte lépe, pokud se příští rok potkáme  
i na některém ze závodů. Termíny závodů a další infor-
mace naleznete také na webových stránkách poháru. 

není třeba slov, je třeba činů

Společně s Petrem Švarcem (Reklama 99) a Radkem 
Eliášem (Sport-Eli) jsme se vrhli do uspořádání ně-
čeho, co tu nebylo. Během pár týdnů jsme vymysleli 
a dokázali zorganizovat běžecký závod centrálními 
Brdy nazvaný BRDSKÁ 25.

Něco neskutečného. Start a cíl v Lázu. Trasa 25 km  
a 12 km, převýšení 400 m resp. 150 m. Závody Nordic 
walking a Cruiser race. Prostě sportovní svátek.

Letos se konal již druhý ročník. I přes velkou nepří-
zeň počasí odstartovalo do hlavního závodu více než 
100 závodníků. Startovní výstřel byl v rukou Martina 
Matuly a Jany Pechanové. Závod vyhrál Petr Švarc.  
Co dodat, snad jen, že se těšíme na další ročník.

Tak v květnu 2015 opět v Lázu. Internet Pb bude 
díky Vám u toho. Sledujte www.brdska25.cz.

srdeční záležitost

Pro ty kdo nás neznají, jsme skupina lidí, kamarádů, 
přátel, kteří mají jednu společnou lásku, a tou je ak-
tivní pohyb. Výsledky pro nás nejsou zásadním kri-
tériem, důležité je mít ze sportu radost, nezranit se,  
a sportovat v souladu s přirodními, zejména biologic-
ko-fyzikálnimi zákony.

Posláním a hlavní myšlenkou je umožnit přístup ke spor-
tům, či sportovním událostem, ke kterým by se člověk 
sám neodvážil. Chtěli bychom naplnit životy lidí okolo 
nás novým, bohatším přístupem k životu a předat naše 
zkušenosti a zároveň získat zkušenosti nové.

Jsme rádi, že se myšlenka sportovního Teamu ujala 
a naše řady se rozrůstají. Nebojte se i Vy přihlásit ke 
sportu a zdravému životnímu stylu. Věřte, že pohyb 
je základem fungování člověka, a dokáže změnit ne-
jen fyzickou, ale zejména i psychickou kondici.

Podpoříme kohokoliv, kdo se ztotožní s naším poslá-
ním a myšlenkou. Přispějeme na startovné, dopravu, 
pořídíme dres. Neváhejte nás kontaktovat, nezále-
ží na věku ani výkonnosti. Dovolíme si zdůraznit, že 
velmi rádi podpoříme děti či juniory, kteří žijí spor-
tem či pro sport. Více o Teamu a o možnostech jak se  
k nám přiat naleznete na stránkách team.internetpb.cz. 

Těšíme se na nové členy :-) 

brdský bežecký Pohár

team internet Pb

Jsme firma spjatá s příbramským regionem. Proto 
cítíme povinnost podporovat místní akce, a organizace 
v jejich činnosti. I díky Vám, našim zákazníkům, jsme 
v roce 2014 mohli podpořit tyto akce a organizace:

NZDM Bedna
Nalžovický zámek, p.s.s.
ALKA, o.p.s.
Nemocnice Příbram
SZM Příbram
SK Sporting Příbram
HC Příbram
VO Příbram
Sokol Vrtule Láz

Svatohorská Šalmaj
Běh hasičů do schodů
Rallye Příbram
Festival Kačeři
Běh Města Příbrami
Klasik Duatlon 
Brdská 25
Brdský běžecký pohár


